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Bedriftsnr.
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Anleggsnr.
0219.0153.03

Kontrollnr.
2012.114.I.FMOA

Saksnr.
2012/19752

Rapportdato:
10/10-2012

Opplysninger om virksomheten
Navn
Organisasjonsnr.
Bedriftsnr.
Kommune/Kom.nr.
UTM-koordinater (32)

Avfall og metallgjenvinning AS
989614673
975159647
0219 - Bærum
Øst: 580410
Nord: 6645515

Besøksadresse
Postadresse
Telefonnr.
E-post
NACE-kode

Isi Miljøpark, Isiveien 60, 1346 Gjettum
Gjestvangen 5, 1346 Gjettum
Jens Pettersen: 93401815
amgskrap@online.no
38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for
materialgjenvinning

Opplysninger om kontrollen
Kontrolldato
Virksomhetens
representanter
Fylkesmannens
kontrollører
Bakgrunn for kontrollen
Tema for kontrollen

27.10.2012
Jens Pettersen (daglig leder)
Marte Strand Kvalø
Anne Stine Zakariassen
Farlige avfallsfraksjoner i byggavfall
 Mottakskontroll byggavfall
 Sortering farlig byggavfall
 Håndtering farlig byggavfall
 Internkontrollrutiner: risikovurderinger og tiltak, beredskap
opplæring og kompetanseutvikling, avvikssystem.

Sammendrag av resultat
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:
1. Avfallshåndteringen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mulig farlig byggavfall
blandes sammen med ikke-farlig avfall.
2. Internkontrollen er mangelfull.
Avvikene er beskrevet på sidene 3-4.
Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Telefon: 22 00 35 00
Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 36 58
Inngang sjøsiden
Internett:
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler:
Direkte telefon: 22 00 36 41
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Org.nummer: NO 974 761 319
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Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus.
For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av
ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med verksteder, og da spesielt knyttet opp
til farlige kjemikalier, farlig avfall og internkontroll ytre miljø.

Aktuelt regelverk




Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11
farlig avfall, med vedlegg.

Se www.klif.no/regelverk/ eller www.regelhjelp.no.

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljøog sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i
forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i
utslippstillatelser eller dispensasjoner.
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan
f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller
arbeidsmåte.

Farlig byggavfall
Byggavfall kan innholde miljøgifter. Feil håndtering av slikt avfall kan være en kilde til
forurensning, og skade helse og miljø. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig
måte. Avfallsforskriften kap. 11 farlig avfall.
Det gjøres stadig nye funn av farlige stoffer i byggavfall, særlig i avfall fra rive- og
renoveringsarbeid. Noen eksempler:
 Klorparafiner i fugelim og gummilister i isolerglassvinduer og –ytterdører.
 Krom, kobber og arsen (CCA), evt. tinn (TBT) i impregnerte vinduskarmer.
 Ftalater i vinylbelegg og –lister. Det er også funnet bly, asbest, PCB og klorparafiner i
vinyl.
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Rester av ozonskadelige gasser i blåste isolasjonsmaterialer: Plater av ekspandert
polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS), og polyuretanskum og –paneler
(PUR).
Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer: Cellegummi og XPS.

Innhold av miljøgifter i de ulike materialene kan variere etter produksjonsår. Se
informasjonsark fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som viser de vanligste typene
farlig avfall fra bygg og anlegg. Informasjonsarket kan lastes ned fra
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Juli/Farlig-avfall-fra-bygg-og-anlegg/

Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Avfallshåndteringen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mulig farlig avfall
blandes sammen med ikke-farlig avfall.
Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-5 og internkontrollforskriften § 5, 2 ledd punkt 6 og 7.
Funn: Virksomheten har ikke tilstrekkelig fokus på utsortering av farlig byggavfallsenheter.
Kommentarer:
I følge virksomhetens tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring av næringsavfall
(tillatelsenr: 2011.192.T) skal anlegget ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll slik at
ulovlig avfall som kommer inn til anlegget tas ut.
Virksomheten har merkede oppbevaringsenheter til farlig avfall, for fraksjoner som EE avfall
og maling, lakk og lim. Det mangler derimot rutiner for å sikre at farlig byggavfall tas ut og
behandles som farlig avfall. Byggavfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer er å
regne som farlig avfall og må ikke blandes med annet avfall. Eksempler på tiltak som kan
medføre økt utsortering av farlig byggavfall er å etablere separate
oppsamlingsenheter/containere med merking til de ulike farlig byggavfallsfraksjonene. Det
bør videre sees på om informasjon til kundene kan forbedres, blant annet inkludere farlig
byggavfall på informasjonskilt til containerne.
Oppfølging og tilbakemelding:
Følgende dokumentasjon sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
 Rutiner for mottak, sortering, mellomlagring og viderelevering av farlig byggavfall.
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Avvik 2: Internkontrollen er mangelfull
Avvik fra: Internkontrollforskriften § 4 og § 5, 2 ledd, punkt 2, 6 og 7
Funn:
 Virksomhetens miljørisikovurdering må oppdateres.
 Virksomhetens avvikssystem er mangelfullt
Kommentarer:
 Virksomheten har en risikovurdering som også har tatt inn temaer som omhandler
forurensning til ytre miljø. Denne er derimot ikke oppdatert siden 2008.
Risikovurderinger skal gjenomgås jevnlig og alle forhold som kan medføre uheldige
konsekvenser på miljøet skal omfattes.
Eksempler på slike forhold er:
o Mottak, sortering, mellomlagring og viderelevering av farlig avfall (Herunder
farlig byggavfall)
o Plassering og påfylling av dieseltank.


Virksomheten har et avvikssystem med avviksblokker tilgjengelig for de ansatte, men
har derimot lite fokus på avviksregistrering. Et avvikssystem må også innebefatte
hendelser som kan medføre forurensning/ utslipp til ytre miljø. Avviksregistreringer
er et viktig verktøy for å kartlegge omfanget av gjentatte uønskede hendelser og
dermed kunne iverksette tiltak for å forhindre slike hendelser.

Oppfølging og tilbakemelding:
Følgende dokumentasjon sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen:
- Rutine for avvikshåndtering
Fylkesmannen er inneforstått med at virksomheten skal flytte til ny lokalitet. Det vil være
naturlig at det etableres risikovurdering for ny lokalitet, dette forholdet vil derfor følges opp
ved neste kontroll.

Andre forhold:
Avfall og metallgjenvinning AS er et firma med over 100 års tradisjon innen skraphandel og
gjenvinning av metaller. Virksomheten skal flytte til ny lokalitet ovenfor Isi Miljøpark.
Fylkesmannen fikk en kort omvisning på det nye området hvor byggingen er i gang. Anlegget
skal etableres med sandfang og oljeutskiller.
Virksomheten er knyttet sammen med Asker og Bærums Containerservice som driver med
utleie av containere. Et samlenavn for de to selskapene er container’n. Avfall og
metallgjenvinning tar imot skrapmetall fra ulike aktører, rørleggere, gårdsbruk og lignende.
Containere fra containerutleien går også innom anlegget til Avfall og metallgjenvinning.
Containerne tømmes i den forbindelse på plata for utsortering av metaller. Farlig avfall,
herunder farlig byggavfall og EE avfall skal da også sorteres ut og førstnevnte deklareres før
det sendes videre til Franzefoss gjenvinning AS.
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Bilder:

Containere for oppbevaring av farlig avfall
(nederst)

Dieseltank

Oppbevaring farlig avfall med merking

Nytt anlegg er under bygging
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